REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA NO “O NOMEADO”

1. Preâmbulo
Esta é uma iniciativa promovida projeto Eu Amo Sac E6G, com a colaboração de outras
associações de Santo António dos Cavaleiros (SAC), incluindo a Junta de Freguesia e que visa
dar enfase ao trabalho dos jovens músicos da nossa comunidade.
“O NOMEADO” pretende juntar uma mostra significativa dos artistas de SAC e fazer uma
seleção (“casting”) entre estes para a primeira parte do Festival de final de verão “VibeFest” a
realizar a 16 de setembro.

2. Objeto
As seguintes normas determinam as condições de participação neste evento que acontecerá
no dia 27 de julho entre as 19:00 e as 21:00 nas instalações do Eu Amo Sac.
O prazo para receber inscrições é o dia 24 de julho de 2017.
A participação implica a apresentação de uma música por banda/artista.
Deste evento irão surgir dois selecionados que farão parte do programa do “VibeFest” que irá
realizar-se no dia 16 de Setembro de 2017 na Cidade Nova.

3. Condições de Participação
3.1. Haverá um período para receção de inscrições.
3.2. Qualquer pessoa pode inscrever-se no casting desde que seja moradora em Santo António
dos Cavaleiros.
3.3. São aceites inscrições individuais ou em grupo.
3.4. A apresentação deverá ser exclusiva aos selecionados, pelo que todos os participantes
deverão estar identificados na inscrição.
3.5. Os candidatos são responsáveis pelo cumprimento do horário estabelecido para a sua
participação no casting.
3.6. O material necessário à apresentação que vá além do fornecido é da inteira
responsabilidade dos selecionados (material fornecido: sistema de som, microfones e técnico
de som).

3.7. As inscrições deverão ser feitas pessoalmente nas instalações do EU AMO SAC (Praceta
Padre António Vieira) ou via Facebook (Eu Amo SAC E6G) ou via e-mail
(euamosac.pe@gmail.com).
3.8 A inscrição deve incluir:
1. Os dados identificativos dos participantes (nome, data de nascimento, morada,
contacto telefónico).
2. ficheiro áudio com o tema a apresentar
3.9 O prazo para as inscrições terminará às 20:00 do dia 24 de julho (caso a inscrição seja
pessoal na sede do projeto) ou às 23:59 do mesmo dia (caso o envio seja por email)
3.10. Os candidatos serão contactados pela organização até ao dia 26 de julho para confirmar
a sua apresentação no dia do casting, dia 27 de julho.

5. Composição e Competências do Júri
5.1. O Júri do concurso é composto por artistas reconhecidos no panorama musical português.
5.2. O Júri tem como função selecionar as melhores propostas apresentadas e o resultado será
anunciado no final do evento.
5.3. Os critérios de avaliação serão baseados na qualidade e diversidade artística assim como
no teor dos conteúdos sendo que todas as apresentações com conteúdos de carácter sexual,
racista ou que promovam a agressividade serão desqualificadas. O júri reserva-se ao direito de
não selecionar nenhuma proposta caso as apresentadas não cumpram com os critérios
mínimos acima descritos.
5.4. Das decisões do Júri não haverá recurso.

6. Considerações Finais
6.1. A resolução dos casos omissos nas presentes normas de participação será da
responsabilidade da organização desta iniciativa.
6.2. A participação pressupõe a plena aceitação destas normas de participação.

